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smoking is the single biggest 
cause of cancer in the world. 
it causes nearly one in five 
cancers in the uk. smokers 
not only die younger, they are 
also more likely to suffer from 
a wide variety of illnesses  
at an earlier age.

the longer you smoke the 
more damage it does, so the 
sooner you stop the better. 
but it is never too late to 
stop. your health will start 
improving from the moment 
you quit. Giving up tobacco 
will make you healthier and 
fitter – and save you money.

In this leaflet, you can find out more about what 
smoking does to your body, and how you can give 
yourself the best chance of quitting.

smoking affects more than just your lungs
Smoking causes more than eight in 10 lung cancers 
in the UK. But it causes many other cancers too.  
The harmful chemicals in tobacco smoke are carried 
in the blood to other parts of the body where they 
can cause cancer:

Smoking also increases the risk of a cancer of  
the bone marrow called myeloid leukaemia,  
and of cervical and ovarian cancer in women.
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Why does smoking affect so many parts  
of the body?
Breathing in smoke
When you draw on a cigarette, the smoke enters 
the mouth and nose. It travels past the voice box, 
down the throat and into the lungs, increasing the 
risk of cancer in all these parts of the body.

Swallowing smoke
Although most smoke is breathed into the lungs, 
some is always swallowed. It travels down the 
oesophagus (food pipe) into the stomach.

Chemicals travelling in the bloodstream
Chemicals from smoke enter the blood and travel 
around the body. This can cause cancer in other 
parts of the body, for example the pancreas, cervix 
or liver.

Chemicals leaving the body
The kidneys filter blood to remove unwanted 
chemicals from the body. The chemicals from 
cigarette smoke eventually become part of the 
urine, which passes through the bladder before 
leaving the body. Both kidney and bladder cancer 
can be caused by smoking. 

What is in cigarette smoke?
The smoke from cigarettes, pipes and cigars 
contains a cocktail of thousands of chemicals.

At least 70 of the chemicals in tobacco smoke 
are known to cause cancer, including:
•  benzene – a solvent used in chemical 

manufacture
•  formaldehyde – used to preserve  

dead bodies
• nitrosamines – a group of chemicals  

used in pesticides
• benzopyrene – a hazardous substance used  

to preserve wood
•  polonium-210 – a radioactive chemical that  

is very poisonous.

Years of research have shown that these 
chemicals damage cells and make them grow out 
of control, causing cancer.

Given the range of poisons  
in tobacco smoke, the amazing 
thing is not that half of smokers  
are killed by them, it’s that half  

of them are not.
Sir Richard Peto,

Cancer Research UK scientist.



smokeless tobacco can also cause cancer
Smokeless tobacco can increase the risk of 
mouth, oesophageal (food pipe) and pancreatic 
cancer. Not only is smokeless tobacco as 
addictive as cigarettes, it contains many of the 
same cancer-causing chemicals too. 

Giving up for good
Giving up can feel like a big hurdle,  
but there are many ways to make it easier.

It is important to give up smoking completely, 
rather than just cut down, to really improve your 
health. The damage caused by smoking builds up 
over time.  
As well as the amount you smoke, the length of 
time you smoke for has a strong impact on cancer 
risk. For example, smoking five cigarettes a day for 
20 years is even worse for you than smoking  
10 a day for 10 years. So the sooner you quit,  
the better.

Get professional help
There is good evidence that smokers are more 
likely to quit successfully if they get professional 
support. For help quitting you can call Quitline 
free on 0800 002 200.

focus on the positives
Non-smokers live 10 years longer than  
life-long smokers
The earlier you quit the better.

Those around you will be healthier
Breathing in second-hand smoke can cause 
cancer in non-smokers. Children are especially 
vulnerable to many of the effects of smoke.

You will save money
Smoking 20 a day for 20 years could cost  
you around £40,000 at current prices.

the first things  
that came back were my  
sense of smell and taste.  
a packet of strawberries  

is just delicious!
Emile, ex-smoker.
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further information
About smoking and cancer
For more about smoking and the science behind our 
messages visit cruk.org/health 

For support to give up smoking call
0800 022 4 332 – England
0800 84 84 84 – Scotland
0800 169 0 169 – Wales
0800 85 85 85 – Northern Ireland

About cancer
For more about cancer visit our patient information 
website cruk.org/cancer-help
If you want to talk in confidence about cancer, 
call our information nurses on freephone 
0808 800 4040
Order our full range of leaflets free online  
at cruk.org/leaflets

about cancer research uk
We pioneer life saving research to bring forward the 
day when all cancers are cured. Sooner or later we 
will beat cancer, let’s make it sooner.

information in Lithuanian
For more information about cancer in Lithuanian 
please visit the website of Lithuanian Cancer Patient 
Coalition (POLA) www.pola.lt

Cancer Research UK accepts no responsibility for the accuracy of this translation,  
nor the context in which the translation is published. This translation is solely  
the responsibility of POLA. © Cancer Research UK, 2013. 
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rūkymas – tai viena 
pagrindinių susirgimo vėžiu 
priežasčių. Jungtinėje 
karalystėje vieną iš penkių 
susirgimo vėžiu atvejų lemia 
rūkymas. rūkaliai ne tik miršta 
jaunesni, jie daug labiau 
linkę sirgti įvairiomis ligomis 
jaunesniame amžiuje. 

kuo ilgiau rūkote, tuo didesnę 
žalą sukelia rūkymas, vadinasi,  
kuo anksčiau mesite rūkyti, 
tuo labiau sau padėsite.  
mesti rūkyti – niekada nevėlu. 
Jūsų savijauta pradės gerėti 
iškart, kai tik atsisakysite šio 
žalingo įpročio. metę rūkyti, 
jausitės sveikesni ir stipresni, 
be to, dar sutaupysite ir pinigų.

Šiame lankstinuke rasite daugiau informacijos apie 
tai, kaip rūkymas veikia Jūsų organizmą. Jis padės 
sužinoti, kaip galite sau padėti atsikratyti šio žalingo 
įpročio.

rūkymas kenkia ne tik Jūsų plaučiams
Jungtinėje Karalystėje iš 10 susirgimo plaučių vėžiu 
atvejų daugiau nei 8 lemia rūkymas. Rūkymas sukelia 
ir daugybę kitų vėžinių susirgimų. Į kraują patekusios 
kenksmingos cheminės medžiagos nukeliauja ir  
į kitus kūno organus, kur gali tapti susirgimo vėžiu 
priežastimi.

Rūkymas padidina grėsmę susirgti ir kraujo vėžiu 
– mieloleukemija, moterims – gimdos kaklelio ir 
kiaušidžių vėžiu.
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kodėl rūkymas pakenkia daugybei organų?
Kvėpavimas rūkant
Rūkant cigaretę, dūmai patenka į burną ir nosį. 
Toliau jie keliauja pro balso stygas rykle žemyn, 
paskui per trachėją, kol pasiekia plaučius, šitaip 
didindami grėsmę, kad ir šiuos organus kada  
nors gali pažeisti vėžys. 

Dūmų rijimas
Nepaisant to, kad didžiausia dūmų dalis įkvepiama 
į plaučius, tam tikra jų dalis visada nuryjama. Taip 
dūmai per stemplę (vamzdelį maistui) patenka  
į skrandį.

Cheminių medžiagų judėjimas kraujotaka
Dūmuose esančios cheminės medžiagos patenka  
į kraują ir per jį pasklinda organizme.  
Dėl šios priežasties vėžys gali išsivystyti kituose 
kūno organuose, pavyzdžiui, kasoje, gimdos 
kaklelyje ar kepenyse.

Cheminių medžiagų pašalinimas iš organizmo
Inkstai filtruoja kraują, pašalindami iš organizmo 
nepageidaujamus chemikalus. Cigarečių 
dūmuose esančios cheminės medžiagos 
galiausiai patenka į šlapimą, kuris prieš 
pasišalindamas iš organizmo patenka į šlapimo 
pūslę. Vadinasi, rūkymas gali tapti ir inkstų bei 
šlapimo pūslės vėžio priežastimi. 

cigarečių dūmai. kas tai yra?
Cigarečių, pypkių ir cigarų dūmai – tai tūkstančių 
cheminių medžiagų kokteilis.

Tabako dūmuose nustatyta mažiausiai 70 vėžį 
sukeliančių cheminių medžiagų. Štai keletas  
iš jų:
•  benzolas – cheminių medžiagų pramonėje 

naudojamas nuodingas tirpiklis,
•  formaldehidas – naudojamas kaip negyvų 

audinių konservavimo priemonė,
•  nitrozaminai – pesticiduose naudojama 

cheminių medžiagų grupė,
•  benzpirenas – pavojinga medžiaga, 

naudojama medienos konservavimui,
•  polonis (210) – ypač nuodinga radioaktyvi 

cheminė medžiaga.

Jau daug metų trunkantys moksliniai tyrimai 
parodė, kad šios cheminės medžiagos pažeidžia 
ląsteles, lemia jų nevaldomą augimą ir šitaip 
sukelia vėžį.

„stebina ne tai, kad daugybė 
tabako dūmuose esančių nuodų 

nužudo pusę rūkalių, o tai,  
kad pusė jų lieka gyvi.“

Seras Richard Peto,  
Cancer Research UK mokslininkas 



bedūmis tabakas taip pat gali sukelti vėžį
Bedūmis tabakas gali kelti grėsmę susirgti 
burnos, stemplės ir kasos vėžiu. Bedūmio tabako 
vartojimas gali tapti ne tik žalingu įpročiu, šio 
tabako sudėtyje taip pat yra daugybė tų pačių  
vėžį sukeliančių cheminių medžiagų. 

rūkymo atsisakymo nauda
Rūkymo atsisakymas prilygsta didelės kliūties 
įveikimui, tačiau yra daug būdų tai padaryti gan 
nesunkiai.

Kad gerėtų savijauta, labai svarbu mesti rūkyti 
iškart, o ne vien tik sumažinti rūkymą. Rūkymo 
daroma žala didėja laikui bėgant. Riziką susirgti 
vėžiu didina tiek Jūsų surūkytų cigarečių kiekis, 
tiek ir rūkymo „stažas“. Pavyzdžiui, 5 surūkomos 
cigaretės per dieną rūkant 20 metų kenkia net 
labiau nei 10 surūkomų cigarečių per dieną rūkant 
10 metų. Taigi, kuo anksčiau mesite rūkyti –  
tuo bus geriau.

Kreipkitės pagalbos į profesionalus
Įrodyta, kad rūkaliams labiau sekasi mesti rūkyti,  
jei jie kreipiasi pagalbos į profesionalus.  
Jei pageidaujate, kad Jums būtų padėta mesti 
rūkyti, galite skambinti nemokama specialiąja  
linija Quitline Jungtinėje Karalystėje  
0800 002 200.

nusiteikite pozityviai
Nerūkantys gyvena 10 metų ilgiau nei rūkantys 
visą gyvenimą.
Savo labui meskite rūkyti kuo anksčiau.

Visiems aplinkiniams ir artimiesiems gyventi  
bus sveikiau
Rūkančiųjų išpučiami tabako dūmai gali sukelti 
vėžį ir nerūkantiems. Šiuo požiūriu labai jautrūs 
yra vaikai. Jie ypatingai greitai pažeidžiami įvairių 
rūkymo poveikių.

Sutaupysite pinigų
Vertinant dabartinėmis kainomis, 20 surūkytų 
cigarečių per dieną rūkant 20 metų Jums  
kainuos £ 40 000.

„metus rūkyti, pirmiausia  
atgijo kvapų ir skonio  

pojūčiai. Dėžutė braškių –  
štai, kur gėris!“ 

(iš metusiojo rūkyti elektroninio laiško)



Papildoma informacija
Apie rūkymą ir vėžį. Daugiau informacijos apie 
rūkymą ir mūsų įspėjimus patvirtinančius mokslinius 
duomenis rasite apsilankę Cancer Research UK 
interneto svetainės tinklalapyje cruk.org/health. 
Pagalba ketinantiems mesti rūkyti teikiama:
Anglijoje – tel. 0800 022 4 332 
Škotijoje – tel. 0800 84 84 84
Velse – tel. 0800 169 0 169
Šiaurės Airijoje – tel. 0800 812 8008 
Apie vėžį. Daugiau informacijos apie vėžį galima  
rasti pacientams skirtoje svetainėje  
cruk.org/cancer-help. Jei pageidaujate apie vėžį 
pasikalbėti konfidencialiai, kreipkitės į informaciją 
teikiančias slaugytojas Jungtinėje Karalystėje 
nemokamu telefonu 0808 800 4040.  
Užsisakykite visus mūsų lankstinukus nemokamai 
svetainėje cruk.org/leaflets.

apie cancer research uk
Tai siekiančių išsaugoti žmonių gyvybes mokslininkų 
organizacija, besistengianti priartinti tą dieną, kai visų 
tipų vėžio ligos bus įveiktos. Anksčiau ar vėliau mes 
įveiksime vėžį, padarykime tai anksčiau.

informacija lietuvių kalba
Daugiau informacijos apie vėžį lietuvių kalba galite 
rasti Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos 
(POLA) internetinėje svetainėje www.pola.lt.

Nuoroda: RTR600a Sausis 2013 m.
Numatoma peržiūros data: Sausis 2015 m.
Registruotoji labdaros organizacija 
Anglijoje ir Velse (1089464), Škotijoje 
(SC041666) ir Meno saloje (1103)
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